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VERSLAG



Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden op aanvraag verstrekt en zijn te raadplegen via www.jansenschepers.nl

Jansen Schepers Fiscaal adviseurs BV

Tuindorpweg 56-A, 3951 BH Maarn

T 0343 – 44 37 99

KvK 55422330

info@jansenschepers.nl

www.jansenschepers.nl

IBAN   NL72RABO0381043665

BTW    8517.02.624.B01

Aan het bestuur van

Stichting Rescue Workers' Foundation  

Juliana van Stolberglaan 47  

2595 CA 's Gravenhage

Kenmerk Behandeld door Datum

2214 CvW 5 maart 2020

Geachte mevrouw Bakker,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018/2019 met betrekking tot uw stichting.

1                SAMENSTELVERKLARING

Aan: het bestuur

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018/2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 786 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 274, samengesteld.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, hierdoor wordt van ons

verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met

In Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Rjk C2.

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële

verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Rescue Workers'

Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die een oordeel te geven of

een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

 U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk

omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Maarn, 5 maart 2020

Jansen Schepers Fiscaal Adviseurs B.V.

C.H. van Wijk 

              



2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Rescue Workers' Foundation bestaan voornamelijk uit het verbeteren van

preventieve en curatieve hulp aan reddingsmedewerkers en hun gezinnen en het bevorderen van de (mentale)

gezondheid en levenstaken van reddingsmedewerkers.

2.2                Bestuur

Als bestuurder van de vennootschap treedt op A.H.M Bakker en W.N.M. Frankenmolen.

2.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 10 april 2018 verleden voor notaris Mr. Caroline Emily Cecile Neering-de Neree te 's-

Gravenhage is opgericht de stichting Stichting Rescue Workers' Foundation. De activiteiten worden met

ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de

stichting Stichting Rescue Workers' Foundation.

2.4                Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers ontbreken vanwege het feit dat de vennootschap 10 april 2018 is opgericht.

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
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3                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 274

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 316

Liquide middelen 470

786

Af: kortlopende schulden 512

Werkkapitaal 274

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2018/2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018/2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Vorderingen op overige verbonden partijen 316

Liquide middelen  (2) 470

 786

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Algemene bestemmingsreserve 274

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva 512

 786

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018/2019

Realisatie

2018/2019

€

Begroting

2018/2019

€

Baten

Giften  (5) 8.000 8.000

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Giften  (6) 2.000 2.000

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 5.271 5.500

Saldo voor financiële baten en lasten 729 500

Rentelasten en soortgelijke lasten  (8) -455 -500

Saldo 274 -

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting Rescue Workers' Foundation (geregistreerd onder KvK-nummer 71412259) is feitelijk gevestigd op

Juliana van Stolberglaan 47 te 's-Gravenhage.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor

Fondsenwervende instellingen (Rjk C2 (kleine rechtspersonen))

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en

goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige

bedrijfsopbrengsten, de lasten van grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere externe

lasten.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

Vorderingen op overige verbonden partijen

Balans en Impuls B.V., rekening courant 316

2. Liquide middelen

Rabobank 470

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

-

Algemene bestemmingsreserve 274

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 512

Overlopende passiva

Accountantskosten 500

Rente- en bankkosten 12

512

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018/2019

Realisatie

2018/2019

€

Begroting

2018/2019

€

Verschil

2018/2019

€

5. Giften

Balans en Impuls B.V. 8.000 8.000 -

Besteed aan de doelstellingen

6. Giften

S.A.R. Bolivia 2.000 2.000 -

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018/2019 geen werknemers werkzaam.

7. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten 5.271 5.500 -229

Algemene lasten

Accountantslasten 500 500 -

Oprichtingskosten 4.771 5.000 -229

5.271 5.500 -229

Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankrente en kosten -343 -500 157

Rente rc Balans en Impuls -112 - -112

-455 -500 45

Stichting Rescue Workers' Foundation te 's-Gravenhage
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Ondertekening bestuur voor akkoord

's-Gravenhage, 5 maart 2020

A.H.M. Suurmond-Bakker W.N.M. Frankenmolen 
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